BRIEFING
Fokus på ECON

Temaafdelingens tjenester
Temaafdelingerne er forskningsenheder, der støtter Europa-Parlamentets organer (formanden, udvalgene
og generalsekretæren) i udførelsen af deres lovgivningsmæssige og institutionelle opgaver. De yder
udvalgene og andre af Parlamentets organer intern og ekstern ekspertbistand i forbindelse med
udformning af lovgivning og udøvelse af demokratisk kontrol.
Et overblik over alle de forskningstjenester, Europa-Parlamentet stiller til rådighed, kan findes på:
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/da/sources.html
Hvad er det særlige ved temaafdelingerne?
•
•
•

De har til opgave at betjene udvalgene og besvare deres anmodninger om ekspertbistand.
De arbejder ud fra politiske prioriteter, der er fastsat af udvalgene.
Ud over støtte fra interne fagfolk tilbyder de også adgang til betalt ekstern ekspertbistand.

TEMAAFDELINGEN FOR ØKONOMISK OG VIDENSKABELIG POLITIK OG LIVSKVALITET
Temaafdeling A leverer ekspertbistand af høj kvalitet, ajourført analyse og uafhængig forskning til de
udvalg, den støtter: ECON, EMPL, ENVI, ITRE og IMCO.
Temaafdeling A betjener sine udvalg ved at:
1. sætte udvalgene i forbindelse med et omfattende netværk af sagkyndige inden for den
akademiske verden, specialiserede konsulentfirmaer, tænketanke, andre EU-institutioner og
internationale organisationer
2. yde politisk ekspertrådgivning og nøje målrettet forskning på et hvilket som helst tidspunkt i
lovgivningsprocessen, der er uafhængig, af høj kvalitet, og som tager hensyn til politisk
følsomme spørgsmål; støtte udvalgene i deres kontrolrolle
3. målrette udvalgenes forskning for at støtte et informeret engagement mellem borgerne i
EU og medlemmerne af Europa-Parlamentet; sikre, at det parlamentariske arbejde udføres
objektivt og af eksperter
4. forvalte udvalgets budgetter til ekspertbistand, gennemføre projekter, der anvender ekstern
ekspertbistand, for at opfylde de krav, der stilles af udvalgskoordinatorerne.
Interne politiske analytikere og forskere leverer ad hoc-oplysninger og politikanalyser, enten på specifik
anmodning herom eller på eget initiativ og efter personligt samråd med medlemmerne. De understøtter
også formandens og generalsekretærens arbejde med briefinger og baggrundsoplysninger.
Ekstern betalt ekspertbistand ydes udelukkende på anmodning af udvalget, efter at der er truffet afgørelse
herom af udvalgskoordinatorerne. Udvalgene tildeles hvert år en budgetbevilling til dette formål. Når
temaafdelingen samarbejder med eksterne eksperter, sikrer den, at forskningen opfylder de højeste
standarder for uafhængighed og kvalitet, og søger at imødekomme udvalgets specifikke behov. Til dette
formål udvælges eksterne eksperter gennem udbudsprocedurer på grundlag af objektive udvælgelses- og
tildelingskriterier. Temaafdelingen fører derefter nøje tilsyn med eksperternes arbejde for at sikre, at det er
i fuld overensstemmelse med forskningsanmodningen.
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De mest almindelige forskningsprodukter fra Temaafdeling A er:
•

Oversigt ("At a glance"): et to-siders forskningsdokument, der indeholder et kort resumé af
en bestemt politik, et bestemt lovforslag eller en bestemt begivenhed, herunder væsentlige
oplysninger med tekst og grafik plus links og forslag til videre læsning

•

Briefing: et kortfattet forskningsdokument med baggrundsoplysninger vedrørende nøje
definerede emner, der kan bruges som input f.eks. ved udarbejdelsen af en betænkning fra
udvalget

•

Indgående analyse ("In-depth analysis"): et mellemlangt forskningsdokument, der normalt
er direkte knyttet til et kommende lovforslag eller en initiativbetænkning

•

Studie ("Study"): et mere langsigtet forskningsdokument, der almindeligvis indeholder
sammenlignende undersøgelser af medlemsstaternes eller tredjelandes lovgivning eller
politikker på områder, hvor der ikke findes en sådan analyse. Et studie kan danne grundlag for
senere parlamentarisk arbejde eller mere målrettet forskning.

•

Workshop: et særligt møde med en ekspertgruppe med det formål at behandle et specifikt
spørgsmål, som et udvalg har rejst. En workshop samler uafhængige eksperter fra eksterne
organisationer som f.eks. universiteter, og den er ikke nødvendigvis åben for offentligheden.

•

Ekspertpanelet for monetær dialog: en ekspertgruppe, der giver briefinger forud for den
kvartalsvise monetære dialog med formanden for Den Europæiske Centralbank (ECB).

HVORDAN ANMODER MAN TEMAAFDELING A OM EKSPERTBISTAND?
En anmodning om
ekspertbistand
foretages af en
udvalgskoordinator.
Individuelle
medlemmer kan
indgive en
anmodning om
ekspertbistand
gennem deres
udvalgskoordinator.

Udvalgskoordinatorerne
tager stilling til denne
anmodning.
Der kræves ingen
forudgående
godkendelse fra andre
interne parlamentariske
organer.

Temaafdeling
A yder den
ønskede
ekspertbistand
internt eller
engagerer
eksterne
eksperter.

Forskningsdokumentet
offentliggøres på
internettet og kan også
rekvireres i papirform.
Der kan anmodes om
forelæggelse af det i
udvalget.

FOKUS PÅ ECON-UDVALGET
Inden for Temaafdeling A yder et særligt team ekspertbistand og rådgivning til Økonomi- og
Valutaudvalget (ECON) på alle udvalgets kompetenceområder.
ECON er ansvarligt for Den Økonomiske og Monetære Union (ØMU'en), reguleringen af finansielle
tjenesteydelser, den frie bevægelighed for kapital og betalinger, skatte- og konkurrencepolitikker og det
internationale finansielle system. ECON's beføjelser og ansvarsområder er anført i bilag V til EuropaParlamentets forretningsorden. ECB's formand deltager i en regelmæssig monetær dialog med ECONudvalget.
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ET UDVALG AF NYLIGE FORSKNINGSDOKUMENTER BESTILT AF ECON
Monetær dialog:
The Economic and Monetary Union: Its Past, Present and Future
I dette studie konkluderes det, at de tyve år, der er gået med euroen,
har bekræftet euroens stabilitet og position som den anden globale
valuta, og at den støttes af et flertal af befolkningen i euroområdet og
betragtes som en god ting for Den Europæiske Union. Den
Europæiske Centralbank har haft held til at holde inflationen på et lavt
niveau. Den europæiske gælds- og finanskrise i 2010'erne skabte
imidlertid et behov for dybtgående institutionelle reformer, og denne
opgave er stadig ikke afsluttet.
The Monetary Union from a Bird’s-eye View
Denne briefing gør status over resultater og udfordringer. Som
reaktion på statsgældskrisen og forsøget på at støtte finanspolitiske
og strukturelle reformer og senere at bringe inflationen tilbage til
målet, har Eurosystemet bragt sig selv i en vanskelig situation, der har
haft utilsigtede bivirkninger. Samtidig mangler der stadig bred
enighed om at reformere den institutionelle ramme for monetære og
finanspolitiske anliggender blandt medlemmerne af euroområdet.
The Single Monetary Policy and Decentralisation: An Assessment
Dette dokument beskriver og behandler politiske og juridiske
spørgsmål vedrørende decentralisering af den monetære politik i Den
Europæiske Union, fokuserer på funktionen som långiver i sidste
instans (LLR), på makroprudentielt tilsyn og på levering og
indberetning af likviditetsstøtte i en krisesituation. Der fremsættes
politiske anbefalinger.

Andre udvalgte studier:
Cryptocurrencies and Blockchain: Legal Context
Flere og flere tilsynsmyndigheder udtrykker bekymring over
kriminelle, der i stigende grad anvender kryptovalutaer til ulovlige
aktiviteter som f.eks. hvidvaskning af penge, finansiering af terrorisme
og skatteunddragelse. Problemet er betydeligt: selv om det fulde
omfang af misbruget af virtuelle valutaer er ukendt, er
markedsværdien blevet indberettet til mere end 7 mia. EUR på
verdensplan. Dette studie uddyber fænomenet ud fra et juridisk
perspektiv og indeholder politiske anbefalinger til fremtidige EUstandarder.
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The European Union's Role in International Economic Fora: The G20
Dette dokument indgår i en række på ni undersøgelser om Den
Europæiske Unions rolle i internationale økonomiske fora. Det giver
faktuelle baggrundsoplysninger om G20, EU's rolle og repræsentation
heri, dets ansvarlighed samt koordineringen og virkningen heraf. Det
redegør for EU's retlige ramme for EU's og medlemsstaternes
deltagelse i G20. Idet den anvender en ansvarlighedsramme, som
består af to niveauer, identificerer den mangler i ansvarligheden og
afslutter med politiske henstillinger.
Mis-selling of Financial Products: Marketing, Sale and Distribution
Dette studie indgår i en række af fem studier om uhensigtsmæssigt
salg af finansielle produkter i EU. I studiet gennemgås EU's
lovgivnings- og reguleringsmæssige rammer for markedsføring, salg
og distribution af finansielle produkter med henblik på at vurdere,
hvorvidt EU's lovgivningsmæssige reformer efter krisen har levet op
til deres målsætninger, og – i benægtende fald – hvad der er af
mangler og svagheder i EU's nuværende lovgivningsmæssige tilgang.
Competition policy and an Internal Energy Market
I dette studie peges der på udvalgte vigtige konkurrencerelaterede
spørgsmål på det indre energimarked. I studiet gøres der rede
for konkurrencerettens rolle i forbindelse med følgende spørgsmål:
Statsstøtte,
håndtering
af
kapacitetsbegrænsninger,
kapacitetsmekanismer, balancemarkeder, effektiv konkurrence
mellem leverandører, integration af nye aktører på markedet og
energifattigdom. Med henblik på at tackle disse nuværende og
mulige kommende problemer peger studiet på nuværende og
fremtidige behov for at anvende konkurrencerettens instrumenter
såvel som andre typer instrumenter.
Temaafdeling A Kontakter
•

Temaafdeling A – Økonomisk og Videnskabelig Politik og Livskvalitet
ECON - EMPL - ENVI - ITRE - IMCO - poldep-economy-science@ep.europa.eu

•

ECON-team: Dirk VERBEKEN - dirk.verbeken@ep.europa.eu - 0032 228 48358

•

ECON-team: Drazen RAKIC - drazen.rakic@ep.europa.eu - 0032 228 33361

•

ECON-team: Dario PATERNOSTER - dario.paternoster@ep.europa.eu - 0032 228 32479

•

ECON-team: Denitza DESSIMIROVA - denitza.dessimirova@ep.europa.eu - 0032 228 30507

Alle vores forskningspapirer findes på vores websted:
https://www.europarl.europa.eu/committees/en/econ/supporting-analyses.html
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